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Értékőrző gondoskodás 

 

„Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.” 

Zsolt 25,16 

 

A XXI. század atomizálódott világában, ahol az értékdeficit gyakran tetten érhető a 

mindennapok közgondolkodásában, ahol a család mentális megtartó funkciói gyengülnek, és 

ahol az emberek már csak az egyéni életstratégiákban bíznak, különösen felértékelődik az 

elkötelezett segítő szakemberek hitelessége. 

 

A saját biológiai családjának a törődését nélkülöző gyermekek életében hangsúlyozottan 

fontos, hogy lehetőségük legyen - autentikus módon - elhivatott gyermekvédelmi 

munkatársaktól elsajátítaniuk a társadalmi beilleszkedést zökkenőmentesen elősegítő 

szerepmintákat és azokat a hatékony viselkedési stratégiákat, amelyek minőségében egy 

személyre szabott és elmélyült életvezetési segítségnyújtás egymásra épülő szakmai lépései.  

 

A szakellátórendszerbe beutalt gyermekek egy része – sajnálatos módon - már korán 

megtapasztalta az egzisztenciális szabadesés sorsfordító hatását és szembesült a szociális 

peremhelyzet nehézségeivel és létsérelmeivel.  

A gyermekkorban megélt diszharmonikus családi szocializáció hiányosságai életre szóló 

mentális deficitet okoznak, és a felnőttkori értéksemleges hozzáállás hátterében gyakran tetten 

érhető a minőségmentes családi delegálás frusztrációs hatásrendszere.  

 

A szülői teljesítményértékelés hiánya, a kötődési zavarok és a családtagok irányába 

megnyilvánuló ambivalens viszonyulás egyaránt felerősítik a gyermek emocionális 

veszteségeit. A folyamatosan megélt érzelmi elutasítás egyrészt az önértékelés 

vonatkozásában okoz maradandó mentális károsodást, másrészt ezekben az élethelyzetekben a 

gyermek a biztonságérzet kívánatos szintjének a minimumát sem képes megélni.  

 

Abban az esetben, ha egy gyermek emocionálisan kiegyensúlyozatlan élethelyzetbe kerül, 

akkor az ego ösztönkésztetéseit a felettes-én nem lesz képes konvencionális keretek között 

tartani, mert nincs adaptív viselkedési minta az individuális szerepkészletben a kívánatos 

reagálási mód vonatkozásában.  
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A családhoz tartozás élményének a hiánya, valamint a kiszámíthatatlanság 

perspektívanélkülisége egységesen eredményezik a célnélküliséget és az érdektelen 

közömbösséget, aminek hatására az életvitel teljes területére kihatóan szűkülhet a belső 

morális tartás, amely a mindennapokban segítséget nyújthatna eligazodni az érzelmi 

elakadások esetében.  

 

A családi szocializáció érzelmi veszteségeit tovább ronthatja a mélyszegénység, ami nemcsak 

az anyagi javak vonatkozásában okozhat hátrányt, hanem a társadalmi életben való részvétel 

beszűkülését is jelentheti, és a gyermek fejlődő és formálódó identitásában önértékelési 

zavarokat okozhat. Mindezeket jelentősen felerősítheti a szülők elhanyagoló bánásmódja, 

ezért ezeknél a gyerekeknél már a kezdetektől fontos célirányosan korrigálnunk a szociális 

kontextusban rögzült legfeltűnőbb hiányokat.  

 

Az egyéni életút regressziós töréseinek kompenzálásához és a megzavart személyiség 

helyreállításához intenzív pszichológiai, pedagógiai és mentálhigiénés módszerek 

szükségesek. A szereprepertoár bővítése vonatkozásában célszerű folyamatosan csökkenteni a 

megélt individuális válsághelyzetek traumamaradványait.  

 

Az életvezetési elakadások fixálódásában a környezeti hatásoknak kiemelt szerepük van. A 

negatív elsődleges kapcsolati élmények következtében olyan lelki zárlat alakul ki, ami gátlón 

hat minden fontos pszichés funkció fejlődésére és súlyos mentális zavarokat okozhat. 

A személyiség a normatív és adaptív társadalmi együttélésre a szocializációs folyamatban 

alakul ki, ezért célszerű az elsődleges korrekciót a viselkedés szintjén jelentkező zavarokra 

irányítanunk.  

A személyiségszerkezet alakítását a szerepkészlet elemeinek áttranszformálásával, az 

intrapszichés szimbólum-struktúrák újraépítésével, valamint a megfelelő magatartási minták 

hatékony kiépítésével és begyakoroltatásával valósíthatjuk meg. 

 

A magas szintű szakmai felkészültség és a védő-óvó emberi hozzáállás teszik lehetővé az 

értékőrző gondoskodást, amely a gondozott gyermekek részére támaszt nyújtva és 

körültekintő módon adja meg a biztonságélménynek azt a szintjét, ami az erkölcsi és 

magatartási normarendszer megszilárdulását eredményezi és csökkenti a modernizáció 

életvezetési dilemmáinak a frusztrációs hatását.  
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A felgyorsult létforma életminősége, a kibertér web-identitása, a digitális kultúra 

időperspektívája, a virtuális önkifejezési mód indítékhálózata egyaránt új intellektuális 

kihívásokat jelentenek az ellátórendszer számára, amelyek hatékony kezelésében a korábbi 

szakmai innovációk már kevésbé hatásosak.  

 

Az online személyiség sajátságos felhasználói profilja a közösségi fórumokon és a valós 

világban történő döntési helyzetek interperszonális megoldási technikái közti belső 

ellentmondások összeegyeztetésére minden olyan szakmai innovatív és progresszív módszer 

alkalmas, amellyel az ellátórendszer szervezeti kultúrája és szakmai erőforrásai képesek 

szélesíteni a közösségi mobilizáció személyközi viszonyait, valamint megszilárdítani a 

szolidaritás élményközpontú és interaktív formáit.  

 

A gyermekvédelmi szakellátórendszer olyan szocializációs közeg, ahol a gyermek 

szereptanulása elsősorban jövőorientált módon strukturált kompetencia-modellek mintázatai 

által valósul meg. A szakmai színvonal, mint külső összetevő és a gyermek egyéni 

kulturáltságának a minősége, mint belső tényező összefüggő és egyedi rendszert alkotnak.  

Az értékőrző gondoskodás azt is jelenti, hogy professzionális keretek között átadjuk 

mindazokat az ismereteket a gyermeknek, amelyeket az előző nemzedékek a sikeres 

fennmaradásuk érdekében már hatékonyan kipróbáltak, és amit a biológiai családjában a 

mikroközösségi szintű szocializáció során célszerű lett volna elsajátítania.  

 

Az értékközpontú pszichológiai, pedagógiai és mentálhigiénés innovációkkal a kamaszkorban 

bekerült gyermekek esetében is sikeresen lehet pótolni a családi szocializáció hiányosságait, 

mivel a személyiségtartalmakat átadó-átvevő pszichés folyamat szakaszai meghatározott 

lépésekben követik egymást. A káros szokássá rögzült viselkedésformát úgy célszerű 

megszüntetnünk, hogy a helyébe egy minőségében pozitív viselkedésmódot építünk be. 

 

Az értékőrző gondoskodás során fontos a gyermek szociálpszichológiai és intrapszichés 

szükségleteire, vágyaira és impulzusaira irányulnia a nevelési és gondozási folyamatoknak, 

amellyel biztosítható a norma- és egészségkövető viselkedés növelésének a belsővé vált 

igénye. A gyermekvédelemben a rendszer szinten megvalósított törődő attitűd az a mentálisan 

támogató szakmai cselekvési mező, amelyben az erkölcsi értékeket hitelesen és empatikus 

módon tudjuk közvetíteni. 

 



4 
 

A szemléletbeli paradigmaváltás garantálja azokat az alapelveket és cselekvési lépéseket, 

amelyek biztosítják minden gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek 

személyiségfejlesztéséhez az optimális pszichofizikai miliőt. A reális jövőkép motivációs 

erejét célravezető megtapasztalható élménnyé formálnunk, mert ez által az egyéni sikereket a 

kitűzött progresszív cél folyamatosan és tartósan motiválja.  

 

A gyermek mentális egyensúlyvesztésének kontrollálásával lehet az alkalmazkodóképességet 

fejleszti, ami hatékonyabbá teszi a beilleszkedést és optimalizálja az egyéni stressz megküzdő 

technikákat. A reális önismeret a különböző élethelyzetekben megalapozza a hatékony 

döntések kivitelezését, és tökéletesíti az interperszonális kapcsolatok színvonalát.  

 

A családban nevelkedő fiatal számára az otthon elhagyása nem egyetlen pillanat alatt zajlik le, 

hanem fokozatos leválási folyamat eredménye, ami egy nehezített élethelyzetben, akár vissza 

is fordítható. A gyermekvédelem szakellátórendszerében élő gyermekek számára a 

gondozásból való kikerülés gyakran nem más, mint a megszokott biztonság elveszítésének a 

megtapasztalása, valamint a túlélésért folytatott lélektani küzdelem, ezért a pszicho-szociális 

tényezőket, elsősorban az identitás növekvő érzését valamint a kontaktusteremtés és a 

kapcsolatfenntartás képességének erősítését összehangoltan szükséges fejlesztenünk.  

 

A gyermekvédelem az a szociális védőháló, ahol az életsors rendezése során a halmozottan 

hátrányos helyzetű, a társadalmi leszakadás érzését megtapasztalt gyermekek vonatkozásában 

az elsődleges célunk a személyiség mentális teherbíró képességének a helyreállítása, az 

emocionális hiány állapotának és a kiszolgáltatottság érzésének minimalizálása, valamint a 

kedvező pszichés klíma megalapozása, ami az elsődleges prevenció sikerességét alapozza 

meg.  

 

Az intézmények szakmai programjának sokszínűsége szavatolja azokat a differenciált 

pszichológiai, pedagógiai és mentálhigiénés tudatformák kialakítását, amelyekkel önálló 

értékelési dimenziókat tudunk kifejleszteni, így a szakmai elképzelésekben és módszerekben 

egyszerre jelenhet meg a globális és a lokális cselekvési mező. A képességek 

kibontakoztatása, az önálló életvezetés megalapozása, valamint a támogatás elfogadásának és 

a segítségnyújtás szolidáris igényének a képessége együttesen eredményezik a gyermekek 

lelki egészségét. 
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A harmonikus személyiségalakulás szempontjából fontos a gyermek valóságos szükségleteit 

feltárni, és ez által aktív résztvevőjévé tenni a gondozási és nevelési folyamatnak. A biológiai 

családjában megélt elutasítás által generált feszültség emocionális és kognitív tartalmainak 

minimalizálása, valamint az önérvényesítés individuális mintázatainak adaptív átkonvertálása, 

és a konfliktushelyzetek megoldási technikáinak szociálisan elfogadható irányba történő 

fejlesztése az által lesz sikeres és a személyes életstratégia vonatkozásában eredményes, ha 

valóságorientált módon elégítjük ki a gyermek egyéni szükségleteit. 

 

A gyermekvédelemben dolgozók szakértelme az a közös intellektuális erőforrásunk, amely 

lehetővé teszi a „Szakembertől a szakemberig” tartó innovatív együttműködés sikerességét. A 

hivatásunkban tanúsított igényesség és a hatékony modellnyújtás eredményezi a szakmai 

munkánk kiteljesedését, ami által a munkatársak a gyermek jövőjének autentikus 

letéteményeseivé válnak.  

 

A közkincsé tett szakmai ismeretek a specialitás és komplexitás szoros egységével és a 

tapasztalatok széles körű integrációjával determinálják az eredményes szakellátórendszer 

megvalósítását. Az egymástól elsajátítható ismeretanyag hathatósan beépíthető más helyi 

viszonyok és adottságok közé és szekvenciálisan áttekinthető módon részévé válhat a szakmai 

programoknak és az intézményi kultúrának. 

 

A magas szintű gyermekvédelmi ismeretek igazi nyertesei a gondoskodásunkra bízott 

gyermekek lesznek, aki megtapasztalhatják a pszichofizikai közérzet atmoszférájának azt a 

harmóniáját, amit a bekerülésük előtt nélkülözniük kellett. 

A személyének szóló törődés és mentális támogatás nagyobb biztonságot és több életörömöt 

jelent, ami által elérhetjük, hogy a szakellátásban nevelkedő gyermekek számára a bekerülés 

előtt megélt hátrányos élethelyzet ne okozzon hátrányos életminőséget. 

 

 

 

Beőthy-Fehér László 


